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Brit kül- és biztonságpolitikai dilemmák             
a 21. század elején*1

Magyarics Tamás

A nemzetközi környezet változásai

Az Egyesült Királyságnak globális szerepet kell játszania – fogalmazta meg 
Robin Niblett , a londoni Chatham House igazgatója és az egyik legismertebb 
és legelismertebb brit külpolitika-kutató 2010-ben.1 Annak ellenére jutott  erre a 

megállapításra, hogy az utóbbi évtizedeknek szinte minden globális folyamata a britek 
korábbi világpolitikai szerepét erodálta. A második világháború után Nagy-Britannia 
jelentős mértékű amerikai kölcsönre szorult annak érdekében, hogy gazdasága ne omol-
jon össze. Washingtont nem csupán fi lantróp érzések vezett ék; cserébe Londonnak meg 
kellett  nyitnia a korábbi preferenciális vámövezetekbe tartozó nemzetközösségi terü-
leteit az amerikai áruk előtt . Ráadásul az amerikaiak büszkeségében is megsértett ék a 
„brit oroszlánt” azzal, hogy az 1946-os McMahon-törvény értelmében véget vetett ek a 
világháború alatt  jól működő amerikai–brit együtt működésnek a nukleáris kérdések 
terén. A Nemzetközösség országai egymás után mondták ki a függetlenségüket: a brit 
világhatalmi státuszt ért egyik legnagyobb csapás a birodalom „ékkövének” számí-
tó India függetlenné válása volt, 1947-ben. A szubkontinenst aztán sorban követt ék az 
ázsiai és afrikai brit gyarmatok az 1950-es és 1960-as években. A közel-keleti brit pozíci-
ók az 1956-os szuezi „kaland” kudarcától véglegesen megrendültek; egy évtized múlva 
aztán a Harold Wilson-kormány feladta a Szueztől keletre fekvő területeit és kötelezett -
ségeit is – ezútt al is az amerikaiak voltak a kedvezményezett ek. Ugyancsak az 1960-as 
években kellett  Londonnak elszenvednie azt a megaláztatást, hogy a franciák – személy 
szerint Charles de Gaulle – kétszer is elutasított ák a briteknek az Európai Gazdasági 
Közösséghez történő csatlakozási kérelmét. Az Egyesült Királyság a Winston Churchill 
által 1948-ban meghatározott  mindhárom jelentős brit érdekszférában – a Nemzetkö-
zösségben, a transzatlanti kapcsolatokban és Európában (ilyen sorrendben) – vesz-
teségeket volt kénytelen elkönyvelni. Mindehhez járult még, hogy az 1970-es években 
Nagy-Britannia gazdasági teljesítménye még Európában is a negyedik helyre szorult: 
Franciaországé, az NSZK-é és Olaszországé mögé.
* A cikkben szereplő megállapítások kizárólag a szerző gondolatait tükrözik.
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Az 1980-as évektől kezdődően kifejezett  javulás állt be a transzatlanti kapcsolatok-
ban, bár a „speciális kapcsolat”, legalábbis amerikai szemszögből, vitatható: az Egye-
sült Államoknak több stratégiai partnere is volt ebben az időben – például: Japán és 
részben Kína a Távol-Keleten –, igaz azonban, hogy európai ügyekben az Egyesült Ki-
rályság volt az első számú szövetségese. Margaret Thatcher, majd 1997-től Tony Blair 
kifejezett en törekedett  arra, hogy az amerikai–brit kapcsolatok a lehető legszorosabbak 
legyenek; különösen a konzervatív párti miniszterelnök részesített e Amerikát előnyben 
Európával szemben. A munkáspárti Tony Blair, pártja ideológiájához híven, több elkö-
telezett séget mutatott  Európával szemben, sőt az Egyesült Királyságot „Európa szívé-
be” kívánta helyezni (eredetileg John Major konzervatív miniszterelnök használta ezt a 
kifejezést), de az iraki háború kapcsán szembekerült az európai integráció motorjaival 
és az európai ügyeket gyakorlatilag meghatározó francia–német „tengellyel”. Ezzel a 
lépéssel pontosan azon a területen gyengültek a britek európai pozíciói, amelyen elvi-
leg és gyakorlatilag a legerősebb, sőt a „napirendet” diktáló hatalomnak kellett  volna 
lennie az európai integrációban: a védelmi és biztonsági politikában. Érdemes már itt  
megemlíteni, hogy a jelek szerint a kontinentális, elsősorban a német biztonságpolitikai 
szemlélet befolyásolta inkább az iraki és az afganisztáni háborúk után a britet, és nem 
a brit az előbbit; a 2010-ben kormányra került konzervatív–liberális demokrata koalí-
ció külpolitikájában minden korábbinál nagyobb hangsúlyt kaptak a „puha hatalmi” 
elemek,2 és a védelmi szektor költségvetésének csökkentése, valamint az erőbevetési 
képességek lefaragása ugyancsak ebbe az irányba mutatnak.

A hidegháború lezárulása, a Szovjetunió és a Varsói Szerződés felbomlása megvál-
toztatt a a nemzetközi kapcsolatok rendszerét. Röviden és általánosságban: a kelet–
nyugati szembenállást metaforikusan az Észak–Dél között i ellentét váltott a fel mint 
alapvető meghatározó tényező. Más szavakkal: a kommunista rendszer és a parlamen-
ti demokráciák között  feszülő ideológiai, politikai, stratégiai és társadalmi ellentétek 
helyett  a „gazdag” Észak és a „szegény” Dél között i különbség vált az egyik fő refe-
renciapontt á. Továbbá, immár nem metaforikus értelemben, eltolódás következett  be 
a földrajzi Nyugat kárára, a Kelet javára: Ázsia – s azon belül leginkább Kína – egyre 
meghatározóbb szerepet kezdett  játszani a világpolitikában. Érdemes azonban hangsú-
lyozni, hogy nem egyszerűen „nulla összegű játékról” van szó: a Nyugat sokat emlege-
tett  „hanyatlása” viszonylagos, és egyáltalán nem biztos, hogy visszafordíthatatlan fo-
lyamatról van szó. A másik oldalon a Kelet szemkápráztató fejlődése sem biztos, hogy 
olyan egyenes vonalú lesz, mint amilyen az elmúlt két évtizedben volt; az ugrásszerűen 
növekvő gazdaságok sok olyan politikai, gazdasági és társadalmi problémát is eltakar-
nak, amelyek a későbbiekben komoly gondokat okozhatnak. Jelenleg azonban vitatha-
tatlan a „Kelet” gyűjtőnéven emlegetett  országok térnyerése, amit egyetlen állam sem 
hagyhat fi gyelmen kívül. A Kelet azonban nem csupán a gazdaság dinamikáját tekint-
ve van jelenleg előnyben a Nyugatt al szemben, hanem a demográfi ai trendeket illetően 
is. Egyes előrejelzések szerint a következő negyven évben a világ lakossága negyven 
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százalékkal fog nőni; az Egyesült Államok népessége körülbelül százmillióval növek-
szik, viszont Európáé nagyjából harmincmillióval csökken. Más szavakkal: az atlanti 
közösség (a „Nyugat”) lélekszáma mindössze hetvenmillióval fog emelkedni 2050-ig, 
miközben a világ népessége a jelenlegi közel hétmilliárdról kilenc és fél milliárdra nő 
– és a növekedést elsősorban Ázsia és Afrika országai adják majd. Érdekes ugyanakkor 
megjegyezni, hogy a fenti becslések szerint Európán belül az Egyesült Királyság lakos-
sága a jelenlegi 61,9 millióról 72,4 millióra nő. Ez csekély mértékű növekedés ugyan, de 
miután a jelenlegi legnagyobb lélekszámú európai államban, Németországban népes-
ségcsökkenést prognosztizálnak, 2050-re elképzelhetően Nagy-Britannia lesz a legna-
gyobb lélekszámú európai ország.3 Sőt, a legutóbbi előrejelzések szerint az Egyesült 
Királyság gazdasága nő a leggyorsabban a legfejlett ebb ipari országok, az ún. G7-ek 
közül. Nagy-Britannia jelenleg a világ hetedik legnagyobb gazdasága, de még 2014-ben 
befoghatja Franciaországot és Brazíliát, és a vásárlóerő-paritáson számított  GDP-ben 
(PPP) hamarosan utolérheti Oroszországot is.2*4 Az idézett  populációs trendek önma-
gukban azt eredményezhetik, hogy az Egyesült Királyság súlya a Nemzetközösségen 
belül csökken, de Európán belül nő, ami a szigetországon belül erősítheti a hosszú távú 
„Európa-opció” híveit.

A „Kelet” térhódítása vagy a világ fokozott  mértékű többpólusúvá válása a nemzetkö-
zi intézményeken keresztül is lemérhető. A G7 (G8) szerepét az első számú nemzetközi 
gazdasági fórumként a G20 vett e át. Informális alakot öltött  a BRIC(S) együtt ese (Brazília, 
Oroszország, India, Kína, [Dél-Afrika]), amelynek a tagjai ugyan érdekeltek abban, hogy 
a saját előnyükre rendezzék át a nemzetközi gazdasági rendet, de annak mikéntjéről 
rendkívül eltérő elképzelésekkel rendelkeznek, nem is szólva arról, hogy közben egymás 
riválisai is a nyersanyagokért, erőforrásokért és piacokért folyó kiélezett  küzdelemben. 
Megszaporodtak a különböző, elsősorban gazdasági együtt működést célzó intézmények 
(ASEAN, Öböl Menti Együtt működési Tanács [Gulf Cooperation Council, GCC]), de nem 
lehet tudni, hogy mennyire fognak megerősödni, és milyen alternatívát kínálnak a for-
málódó atlanti- (Transatlantic Trade and Investment Partnership, TTIP) és csendes-óceáni 
(Trans-Pacifi c Partnership, TPP) szabadkereskedelmi övezetekkel szemben.

A gazdasági átrendeződés mellett  nem lehet megfeledkezni a biztonsági és politikai 
téren végbement – és jelenleg is zajló – változásokról. Közhelyszerűen azt lehet mondani, 
hogy a hatalom szóródott : intézményesen, az egyes országok egymáshoz viszonyított  
súlyát tekintve, sőt a globalizáció egyik eredményeként megnőtt  az államok fölött i és az 
államokon belüli nem kormányzati szereplők száma és befolyása. Az utóbbiak számos 
helyen és esetben sikeres kihívást intéztek a központi hatalom ellen; az így kialakult 
„kudarcot vallott  államok” (failed vagy failing states; időnként a fragile states kifejezést 

∗ Mindez azonban csak akkor valósulhat meg, ha a 2014. szeptemberi népszavazás után is az Egyesült 
Királyság tagja marad Skócia. Amennyiben a skótok többsége a függetlenségre szavaz, az Egyesült 
Királyság egyik napról a másikra elveszíti gazdasága körülbelül tíz százalékát, és ennek megfelelően 
jelentős mértékben hátrébb kerül a gazdasági (és egyéb) rangsorban is.
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is használja a szakirodalom erre a jelenségre) melegágyai lett ek olyan, a nemzetközi 
biztonságot veszélyeztető mozgalmaknak és csoportoknak, mint például a nemzetkö-
zi terrorizmus. A fennálló nemzetközi intézmények egyre nehezebben tudnak meg-
birkózni ezzel a helyzett el, ami táptalajul szolgál a legkülönbözőbb véleményeknek, a 
nemzetközi jog egyoldalú értelmezéseitől kezdve a „humanitárius beavatkozáson át” a 
„felelősségteljes beavatkozás a védelemért” („responsibility to protect”, R2P) elvig. Rész-
ben a fentiekből következően a konfl iktusok egy része is új jelleget öltött , többek közt 
a gyengén, rosszul teljesítő kormányokkal szemben fellépő belső ellenzéki mozgalmak 
formájában.

Az Egyesült Királyság helyzete a világban

Az Egyesült Királyság túlságosan kicsi és gyenge ország ahhoz, hogy stratégiai célját, a 
globális érdekérvényesítést egymaga megvalósíthassa; valójában egyetlen hatalom sem 
tudja kizárólag egyedül az érdekeit érvényesíteni. Nagy-Britannia nemzetközi összeha-
sonlításban a hetedik legnagyobb gazdasággal rendelkezik (2,378 milliárd USD), míg 
Európában a harmadikkal (Németország és Franciaország mögött ). GDP-növekedése 
2013-ban világviszonylatban a 16. legmagasabb volt (1,4 százalék), az egy főre eső GDP-t 
tekintve pedig a 34. helyen állt. Katonai kiadásai a GDP 2,49 százalékát tett ék ki, ami a 
28. helyet biztosított a számára a világ rangsorában; ám ez az adat rendkívül csalóka, mi-
vel London abszolút értékben mért adatok alapján sokkal előrébb van a rangsorban, és 
a világ negyedik-ötödik legerősebb haderejével rendelkezik. A külső adósság mértékét 
tekintve is az élbolyban található: a harmadik helyet foglalja el (9,457 milliárd USD-vel), 
ami viszont az ország gazdasági sérülékenységét és a külföldi befektetőktől való jelen-
tős függését jelzi.5 Az Egyesült Királyság komparatív előnyei között  lehet megemlíteni, 
hogy a közvetlen külföldi befektetések (foreign direct investment, FDI) terén a világon a 
negyedik számú kedvezményezett , miközben ő maga a második a külföldre irányuló 
FDI terén. Továbbá a világ egyik legfejlett ebb technológiával rendelkező iparával ren-
delkezik, és a szolgáltatások exportja terén mindössze az Egyesült Államok előzte meg 
2010-ben. Az ország tudományos-technológiai hátt erét a nemzetközi viszonylatban is 
kiemelkedő oktatási intézményei biztosítják: 2009-es adatok szerint négy felsőoktatási 
intézménye is bekerült a világ tíz legrangosabbnak tartott  egyeteme közé.6 A fenti ada-
tok is alátámasztják, hogy a stratégiai cél eléréséhez egyrészt olyan erőfeszítéseket kell 
tennie Londonnak, amelyek alkalmanként már egyes belpolitikai területektől vesznek 
el forrásokat (így az egészségügytől, az infrastrukturális beruházásoktól stb.), másrészt 
alapvető követelménnyé teszik a tartós vagy ad hoc szövetségek kötését, a közös célok, 
a közös álláspontok és közös működési rendszerek alapján.

London az adottságaihoz képest nagyobb befolyást tud szerezni több területen 
is, azaz az országok között magasabb „súlycsoportban” tud fellépni. Elsősorban a 
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biztonságpolitikai adott ságai és képességei tesznek lehetővé egy ilyen szerepet. Nagy-
Britannia a NATO egyik oszlopos tagja, az Egyesült Államok után – Franciaországgal 
együtt  – a második legerősebb haderővel rendelkezik a szervezeten belül, s ami még 
lényeges, haderőstruktúrája – történelmi és geopolitikai okokból – a NATO-nak a hi-
degháború utáni „területen kívüli” misszióira alkalmasabb, mint a NATO-tagállamok 
nagy részének hadereje. A (globális) biztonságra azonban elsősorban nem a katonai 
erejénél fogva lehet befolyással Nagy-Britannia, különösen a védelmi kiadásoknak az 
utóbbi években történt drasztikus lefaragása óta, hanem a különböző nemzetközi szer-
vezetekben elfoglalt helyével. Mindenekelőtt  az ENSZ Biztonsági Tanácsában való tag-
ságát kell említeni ebben az összefüggésben, de a nagy nemzetközi pénz- és fejlesztési 
intézetekben is viszonylagosan komoly szerepet játszik. Így például a Nemzetközi Va-
lutaalapba történő befi zetés terén Franciaországgal együtt  az Egyesült Államok, Japán 
és Németország mögött  a negyedik-ötödik helyen állt (4,5–4,5 százalékkal), míg a szer-
vezet reformja után Kína vált a harmadik legnagyobb befi zetővé, és ezzel az Egyesült 
Királyság egy helyet csúszott  lefelé. (Ez azért fontos, mert a szavazati arányok a befi -
zetési arányokhoz kötött ek.) A kiterjesztett , modern biztonsági agenda részét képezi a 
segélyezési politika is. Az Egyesült Királyság közel harminc százalékkal (pontosan 27,8 
százalékkal) növelte az e célra fordítható költségvetési tételeit a konzervatív–liberális 
demokrata koalíció hatalomra jutása óta, míg intézményesen már a megelőző, mun-
káspárti vezetés alatt  létrejött  a Nemzetközi Fejlesztési Minisztérium. (Department for 
International Development, DFID).7 A külügyminisztériumon (Foreign and Commonwealth 
Offi  ce, FCO) belül létrejött  a fejlesztési segélyhivatal (Offi  ce of Development Assistance, 
ODA), mely a brutt ó nemzeti jövedelem (GNI) 0,72 százaléka felett  diszponál; Nagy-
Britannia ezzel második a százalékos rangsorban. (Érdekességként meg lehet jegyezni, 
hogy az Egyesült Államok mindössze a GNI 0,19 százalékát költi nemzetközi fejlesztési 
programokra.)8 Ugyanakkor a fejlett  ipari országokat tömörítő G7 (G8, ha Oroszorszá-
got is ideszámítjuk) vesztett  súlyából, a feltörekvő államokat (emerging states) összefogó 
G20 javára; az eltolódás egyszerűen a világgazdaságban végbemenő átrendeződés leké-
pezése informális szervezeti formában.

A hidegháború utáni világ kevésbé hierarchikus, mint a megelőző közel fél évszázad 
alatt  volt. Az Egyesült Királyság ebben az átalakuló világrendben rendkívül jó pozíci-
ókkal startolhat, köszönhetően a nemzetközösségi, európai és atlanti beágyazott ságá-
nak.9 Igaz, a Nemzetközösség kohéziós ereje csökkent, de a brit formális és informális 
diplomáciai, pénzügyi, gazdasági és kulturális jelenlét még mindig óriási lehetősége-
ket rejt magában a britek számára. A hidegháborúban is lényeges szerepet játszott ak a 
kulturális tényezők (a küzdelem egyik fő területe az emberek „szívének és lelkének” 
megnyerése volt), és a britek két, az egész világot behálózó és elismert szervezetükkel, 
a British Councillal és a BBC-vel (különösen annak nemzetközi műsorszóró szolgáltatá-
sával, a több tucat nyelven sugárzó BBC World Service-szel) az amerikai után a második 
legerősebb „puha” hatalommal rendelkeznek még napjainkban is.10 A nyomtatott  – és 
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immár elektronikus – sajtóban a Financial Times és a The Economist még mindig a mércét 
jelenti a tőkeerősebb, de szakmailag többnyire alacsonyabb fokon álló külföldi vetély-
társak számára.

A fent vázlatosan leírt lehetőségekkel nem csupán élhet az Egyesült Királyság, hanem él-
nie is kell – szögezi le a 2010. októberben kiadott  nemzetbiztonsági stratégia (A Strong Britain 
in an Age of Uncertainty: The National Security Strategy). Az előszót író David Cameron és Nick 
Clegg a brit érdekeket nemzetközi téren a törvény uralmában, a demokráciában, a szólás-
szabadságban, a toleranciában és az emberi jogok érvényesülésében látja, és ezeket az érté-
keket és érdekeket szövetségi hálózatokon keresztül tartja megvalósíthatónak, mindenek-
előtt  az Egyesült Államokkal, valamint az EU és a NATO tagjaként.11 A dokumentum maga 
az Egyesült Királyság stratégiai helyzetét alapvetően meghatározó nemzetközi tényezőket 
az alábbiak szerint azonosítja: a nemzetközi terrorizmus és azon belül az al-Káida jelenti 
az országra leselkedő legnagyobb fenyegetést. Prominens helyen szerepelnek még a veszé-
lyek rangsorában: az esetleges közel-keleti nukleáris proliferáció, a gazdasági kémkedés, az 
Észak-Írországhoz köthető – még mindig létező – terrorista szervezetek vagy azok marad-
ványai, a jelentősebb természeti katasztrófák, a világgazdaságban végbemenő változások, a 
kölcsönös függőség magas foka, egyes feltörekvő nemzetek nem megfelelő „bekötött sége” 
a multilaterális szervezetekbe, Kína és néhány más feltörekvő hatalom „helykeresése” a 
nemzetközi rendben, a Nagy-Britannia által vallott  értékekkel szemben fellépő ideológiák, 
valamint a klímaváltozás, a demográfi ai trendek, a környezetrombolás, stb.12

Az Egyesült Királyság–Egyesült Államok–Európa-háromszög

„Erős Európában és az erős Egyesült Államokkal. Nincs választási lehetőség a kett ő kö-
zött . Ha az egyikkel szorosabb kapcsolatban vagyunk, akkor az azt jelenti, hogy a má-
sikkal is. ... A híd vagyunk az Egyesült Államok és Európa között ” – jelentett e ki Tony 
Blair 1997. november 10-én. Egy korábbi washingtoni brit nagykövet, Lord Robin 
William Renwick pedig úgy vélte, hogy „Nagy-Britannia olyan mértékben van befolyás-
sal az amerikai politikára, amilyen mértékben hatalommal és befolyással rendelkezik a 
világ különböző pontjain. ... [A] konzultáció ára a jelenlét és a [világ ügyeiben való] rész-
vétel.”13 Ugyanakkor Robin Niblett  kétségbe vonja a korábban évtizedekig – esetenként 
inkább csak megszokásból vagy hagyományból – emlegetett  ún. különleges kapcsolat 
létezését. Érvelése szerint az Obama-adminisztráció Ázsia felé fordulása („pivot to Asia”) 
következtében az amerikai–brit kapcsolat stratégiai szinten leértékelődött , és a „speciá-
lis kapcsolat” vagy annak maradványai mindössze taktikai szinten vannak jelen, így a 
katonai együtt működésben vagy a hírszerzésben.14 Meg kell azonban jegyezni, hogy az 
Egyesült Államok érdeklődési körének változása az amerikai–brit katonai együtt műkö-
dést is gyengítheti, hiszen „Szueztől keletre” az Egyesült Királyság az 1960-as években 
végrehajtott  stratégiai fordulat óta nem túl sok katonai képességgel rendelkezik.
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Maga az „Ázsia felé fordulás” egyébként sokat vitatott  kérdés. Egyrészt nem lehet 
csupán biztonságpolitikai téren értékelni, ahogyan azt a jelek szerint Kínában teszik; 
Pekingben ugyanis az Ázsia és a Csendes-óceán térsége iránt megnövekedett  amerikai 
fi gyelmet a feltartóztatás vagy bekerítés egy újabb változatának vagy „kódnevének” 
tartják. Ennek jegyében Barack Obama 2014. májusi távol-keleti körútját, amely négy 
országot érintett  (Japánt, Dél-Koreát, a Fülöp-szigeteket és Malajziát), az egyik vezető 
kínai napilap úgy értékelte, hogy az amerikaiak „összefognak [Kína ellen] a bajkeve-
rő szövetségeseikkel”.15 A „pivot to Asia” ugyanakkor nem egydimenziós elképzelés; a 
másik pillérét a Trans-Pacifi c Partnership (TPP) alkotja. Igaz, a kínai álláspontot erősít-
heti az a tény, hogy a dolgok jelen állása szerint a TPP-ben Kína nem lenne tag; tágabb 
értelemben pedig azt a veszélyt jelentheti Kínára nézve, hogy – a Transatlantic Trade and 
Investment Partnershippel (TTIP-vel) együtt  – a két szabadkereskedelmi zóna szabályai 
gyakorlatilag meghatároznák a nemzetközi kereskedelmi normákat, amelyek nem biz-
tos, hogy kedveznének a jelenlegi kínai gyakorlat minden elemének.

Az „Ázsia felé fordulás” nem csupán Kínában váltott  ki aránylag erős érzelmeket, ha-
nem Európában is,16 noha más okból: itt  a kontinens negligálását olvasta ki a többség a 
talán nem túl szerencsésen megfogalmazott  jelszóból. Európa biztonságpolitikai leérté-
kelődése a hidegháború végével kezdődött ; ám más területen az amerikai érdeklődés 
– viszonylagos – csökkenése már nem ilyen egyértelmű. Európa ugyanakkor jó helyzetben 
van ahhoz is, hogy az új biztonsági kihívások (kiber-, élelmiszer-, vízbiztonság stb.) keze-
lésében felértékelődjön Amerika számára. Ezeken a területeken az Egyesült Királyság az 
egyik legaktívabb állam Európában: a jelenlegi koalíciós kormányzat prioritási rangso-
rában e témák rendkívül előkelő helyet foglalnak el. Az Egyesült Államok és Európa gaz-
dasági, pénzügyi és kereskedelmi összefonódása pedig még mindig példa nélkül álló a vi-
lágban. Az Atlanti-óceán két partját összeköti továbbá a közös értékrendszer, a nemzetközi 
rendről kialakított  alapvetően egyező fi lozófi a, valamint az a közös érdek, hogy lehetőség 
szerint az atlanti közösség az egyre élesebb globális versenyben is őrizze meg a pozícióit.

Az amerikai–brit relációt három területen érdemes átt ekinteni ahhoz, hogy valami-
lyen képet kapjunk a két ország változó viszonyrendszeréről. Az első szintet a globális 
ügyek jelentik, a másodikat Európa, míg a harmadik a Washington és London között i 
védelmi és biztonságpolitikai együtt működés. Nyilvánvaló, hogy a kapcsolatrendszer 
jóval sokrétűbb a felsoroltaknál: a hatalom „puha” összetevőiként a gazdasági és keres-
kedelmi kapcsolatok vagy a közös kulturális gyökerek egyértelműen szerepet játszanak 
a két angolszász állam kapcsolatában, de – többek közt – terjedelmi okokból célszerű itt  
a „kemény” hatalmi att ribútumokra koncentrálni. Ezzel az elemzés egyértelműen el-
csúszik az érdekmaximalizáló realista megközelítés felé, ám a történelmi tapasztalatok 
azt (is) mutatják, hogy a történelmi sorsfordulóknál és a kulcsfontosságú eseményeknél 
az érdekek felülírták az értékeket. A teljesség igénye nélkül érdemes felidézni a már 
említett  1946-os amerikai kölcsönt, a McMahon-törvényt, a szuezi válságban tanúsított  
amerikai magatartást vagy brit oldalról a vietnami háborútól való távolmaradást.
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Legáltalánosabb szinten az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság egy olyan 
ún. liberális nemzetközi rend megteremtésében és fenntartásában érdekelt, amelyet a 
nemzetközi jog uralma határoz meg, s amelyben a piacgazdaságra épülő demokratikus 
államok szerepe, valamint az emberi és polgári szabadságjogok érvényesülnek. Ebben 
az agendában Nagy-Britannia mindenekelőtt  a nemzetközi szervezetekben elfoglalt 
vezető szerepe révén tud együtt működni Amerikával. Az Egyesült Királyság is tagja 
a legexkluzívabb nemzetközi „kluboknak”, az ENSZ Biztonsági Tanácsától a legfejlet-
tebb ipari országokat tömörítő G7-es csoportig. Így London, például az ENSZ BT-ben 
levő vétójogával, jelentős diplomáciai támogatást tud nyújtani az Egyesült Államoknak 
olyan esetekben, amikor az amerikaiak szembekerülnek a feltörekvő országokkal és az 
ún. harmadik világ államaival – mint tett e ezt a Reagan-adminisztráció idején, Nicara-
gua kérdésében. Más esetekben, így az irániakkal való tárgyalások során (az ún. E3+3 
keretben), a britek az érdekazonosság miatt  képviselni tudják a fi zikailag jelen nem lévő 
amerikaiakat. A hírszerzés terén a britek egyrészt közreműködői az egész világot behá-
lózó és az ún. Öt Szem (Five Eyes)3∗ által működtetett  rendszernek, az ECHELON-nak, 
másrészt az elektronikus hírszerzés (SIGINT) mellett  a britek hagyományosan kiválóak 
az ún. humán hírszerzésben (HUMINT); egyesek, bár nehéz az összehasonlítás, ezen a 
téren az első helyre teszik a briteket. A brit birodalomból átmentett  képességeknek egy-
értelműen szerepük van ebben a helyzetben. Továbbá, a pénzügyi világ egyik központ-
ja London, és a nemzetközi pénzügyi mozgásokra a londoni City a fi zikai méretéhez 
képest sokkal nagyobb befolyást gyakorol, akárcsak politikai, diplomáciai és bizton-
ságpolitikai téren Nagy-Britannia. A brit globális befolyás kisebb méretekben leképezi 
az angolszász országok befolyásának jellegét; metaforikusan mindezt egy jégheggyel 
lehetne jellemezni, amelynek csak egy része látható, a többi láthatatlanul, de mások 
számára adott  esetben veszélyesen helyezkedik el a világ számos pontján.

Ugyancsak jelentős diplomáciai (és katonai) segítséget nyújtott  London Washing-
tonnak olyan ügyekben, amelyekben az európai (kontinentális) nagyhatalmak tar-
tózkodó, sőt ellenséges álláspontot foglaltak el az amerikaiakkal szemben. Ez történt 
az utóbbi évtizedek eseményei közül 1986-ban, Líbiával kapcsolatban, illetve az Irak 
ellen 2003-ban indított  háború előestéjén, az ENSZ BT-ben lefolyt viták során. Ez még 
akkor is így van, ha a brit katonai segítség – ami az első esetben mindössze a brit tá-
maszpontok és a légtér használatát jelentett e, míg a másodikban több ezer brit katona 
részvételét – végső elemzésben nem befolyásolta döntően a katonai akciók kimenetelét 
(az amerikaiak Irakban szintén meg tudták volna egyedül is oldani a feladatot). A brit 
részvétel ezekben és más akciókban (a repülési zónák betartatása az 1990-es években, 
stb.) kevésbé „magányossá” tett e az amerikai szuperhatalmat, és tompított a a Washing-
tont „unilateralizmussal” vádoló bírálatok élét.17 Az iraki háború után azonban a brit 
politikai elit és a közvélemény egy része sokkal tartózkodóbb lett  az amerikai vezetés-
sel szemben. Robin Cook korábbi munkáspárti külügyminiszter azt fejtegett e, hogy a 
 ∗ Az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság, Kanada, Ausztrália és Új-Zéland.
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világon két jövőkép (vízió) között  lehet választani: egyfelől a Kofi  Annan főtitkár által 
„új életre keltett ” ENSZ vezett e és a kollektív döntéseken alapuló nemzetközi közösség, 
másfelől az amerikai neokonzervatívoknak a nemzetközi konszenzust mellőző, globá-
lis kormányzása között . Tony Blair, az akkor hivatalban lévő miniszterelnök ugyan-
ebben az évben, 2005-ben, a davosi Világgazdasági Fórumon pedig azt hangsúlyozta, 
hogy Nagy-Britannia prioritásai az ország G8-as és EU-elnöksége alatt  a globális felme-
legedés és a világon tapasztalható szegénység elleni küzdelem lesz – egyik téma sem 
szerepelt a George W. Bush vezett e amerikai adminisztráció legfontosabb céljai között . 
Ugyanezen a találkozón azt is kiemelte a korábban „Bush ölebeként” aposztrofált brit 
kormányfő, hogy a „modern nemzetközi politika meghatározó jellemzője a kölcsönös 
függőség” (interdependencia).18 A brit parlament azon döntése, hogy az ország nem lép 
fel katonailag a Bassár el-Aszad-rendszer ellen a vegyi fegyverek alkalmazása miatt , a 
jelek szerint komolyan befolyásolta az Obama-adminisztrációt is abban, hogy hasonló 
álláspontra helyezkedjen. Eltekintve att ól a ténytől, hogy Barack Obama elnök eleve 
szkeptikusan viszonyul az általa „katonai kalandoknak” nevezett  fegyveres beavat-
kozásokhoz, ebben az összefüggésben a brit döntés az Egyesült Államokat egy „ma-
gányosabb” helyzetben hagyta volna a nemzetközi közösségen belül. (Az egy másik 
kérdés, hogy egy hegemón hatalom szavahihetőségének és presztízsének mennyit árt 
az olyan nyilvános bizonytalankodás, mint amit Washington mutatott  a szíriai helyzet-
tel kapcsolatban.)

A brit törvényhozás döntésében többen egy mindig is jelen lévő, de a felszín alatt  
lappangó Amerika-ellenességet véltek felfedezni.19 Az érzés eredete feltehetően egy-
idős az Egyesült Államok megszületésével, de az utóbbi évtizedekben talán a második 
világháborúig lehetne visszamenni, amikor a brit „nagy stratégiát” az amerikaiak gya-
korlatilag lesöpörték az asztalról, és egy „junior” partnerségi helyzetbe kényszerített ék 
a briteket. Ezt követt e a már említett  kölcsönszerződés és a McMahon-törvény 1946-ban, 
a szuezi válságban tanúsított  amerikai magatartás vagy akár Grenada megtámadása a 
britek előzetes értesítése nélkül, annak ellenére, hogy az ország a brit Nemzetközösség 
tagja volt – és a sort még lehetne folytatni.

London, függetlenül att ól, hogy konzervatív vagy munkáspárti a kormány, a jelek 
szerint azt a következtetést vonta le – többek közt – az iraki háborúból, hogy az Egye-
sült Királyság nem állhat minden vitás nemzetközi kérdésben az Egyesült Államok 
oldalára. A napjainkban is folyó ukrajnai válság még élesebb megvilágításba helyezte 
a brit dilemmákat az ország – korábban többé-kevésbé refl exszerű – Amerika-követő 
magatartásával kapcsolatban.20 A nyugatiak az orosz vezetés hideg fejjel kalkulált ag-
ressziójával szemben a jelek szerint rövid távon meglehetősen tehetetlenek. A katonai 
megoldás nyilvánvalóan nem opció; a gazdasági-pénzügyi-kereskedelmi szankciók 
lehetnek célravezetők Moszkvával szemben – hosszabb távon. Egy ilyen szankciós po-
litika azonban nem egyformán érintené az abban részt vevőket; leegyszerűsítve: az eu-
rópaiakat jobban, az amerikaiakat kevésbé sújtaná az Oroszországba irányuló export, 
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valamint az orosz import elmaradása vagy drasztikus csökkenése. Nagy-Britannia ke-
reskedelmi kapcsolatai még elbírnák a kiesést, de a pénzügyi szektora már nehezeb-
ben. Amennyiben az Obama-adminisztráció, többek közt belpolitikai okokból – az idei 
ún. félidős kongresszusi választások és a 2016-os elnökválasztás miatt  –, határozott an 
lép fel Oroszországgal szemben, akkor szembekerülhet az európaiakkal, akiknek meg-
lehetősen magas árat kellene fi zetniük az amerikai határozott ságért. Igaz, hosszú távon 
Oroszország nem folytathat gazdasági háborút azzal a Nyugatt al szemben, amely még 
mindig a világ brutt ó ipari termelésének közel hatvan százalékát adja, szemben az oro-
szok nagyjából két és fél százalékával. A fentiek ellenére vita alakulhat ki az Egyesült 
Államok és az európaiak között  abban a kérdésben, hogy milyen választ kellene adni 
az orosz sakkhúzásokra, és – stílszerűen, sakknyelven szólva – szinte „borítékolható”, 
hogy a britek inkább a németekkel és a franciákkal fognak együtt működni.

Az Egyesült Államok politikájával szembeni kritikusabb nyugat-európai megköze-
lítés kezdetét a hidegháború végére lehetne visszavezetni, amikor a Varsói Szerződés 
felbomlásával és a Szovjetunió széthullásával megszűnt a Nyugat-Európát fenyegető 
egzisztenciális veszély. A mai Oroszország ugyan agresszív politikát folytat az általa 
„közel-külföldnek” nevezett  posztszovjet térségben, de kizártnak tekinthető egy Nyu-
gat-Európa elleni katonai fellépés. Ebből következően a kontinentális nyugat-európai 
országok stratégiai és taktikai kérdésekben is időnként nyíltan Amerika ellen foglalnak 
állást. Az amerikai prioritások megváltozásával az Egyesült Királyság hatalmi politi-
kájának elsődleges terepe Európa marad, és a jelek szerint mind mentalitásban, mind 
világnézetben közeledik a kontinentális Európához. Nem szabad szem elől téveszteni 
azt a tényt, hogy az Egyesült Királyság az Európai Unió egyik tagja, míg az Egyesült 
Államoknak „mindössze” egyik szövetségese, még ha – elsősorban biztonságpolitikai 
téren – a legfontosabb is az európaiak közül. Téves megközelítés a Nagy-Britannia és 
az Egyesült Államok, valamint a Nagy-Britannia és a kontinentális Európa közti kap-
csolatokat „nullaösszegű játéknak” felfogni, ám annyi mindenképpen igaz, hogy az 
„európai” (időnként posztmodernnek is nevezett ) szemlélet nagy részének átvételével 
az Egyesült Királyság a Washingtonban időnként – nem dicséretként – „kontinentális 
európainak” titulált gondolkodásmód felé mozdult el.21 Az sem elhanyagolható, hogy 
a hidegháború idején a britek többet profi táltak az amerikai szövetségből, mint a hideg-
háború után, míg a helyzet a brit–„európai” viszonylatban ennek a fordított ja.

Ráadásul, legalábbis ami a katonai részvételt illeti, a jövőben esetleg akkor sem na-
gyon tudna London az amerikai szövetség mellé állni, ha erre meglenne a politikai 
akarat – mégpedig a megállíthatatlanul csökkenő brit katonai potenciál miatt . A brit 
szárazföldi erőknél jelenleg 102.000 ember szolgál, és ezt a létszámot nagyjából 2015 
végéig 95.000-re kívánja csökkenteni a kormányzat; a légierőnél és a haditengerészetnél 
a csökkentés mértéke 5000 fő lenne (38.000-ről 33.000-re, illetve 35.000-ről 30.000-re).22 
A hagyományos katonai aritmetika szerint az ott honi bázisokon és a külföldi missziók-
ban szolgálók aránya 3:1; azaz Nagy-Britannia mindössze alig több mint 20.000 katonát 
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tudna – aránylag rövid ideig – bevetni a külföldi akciókban. Hosszabb missziók esetén 
ez a létszám tovább csökkenne.23

Egy ilyen irányú haderő-átalakítás még akkor is csökkentené a brit befolyásolási 
képességet, ha London a jövőben két nagyméretű repülőgéphordozó-anyahajóval ren-
delkezne, mert azok megtartanák ugyan a part menti és a hordozókról felszálló gépek 
csapásmérő képességét, ám szárazföldi csapatok nélkül a legtöbb esetben nem lehet 
tartós eredményt elérni. Ez a stratégiai tervezést megnehezítené, és a képességek ilyen 
módon elsősorban a szükséghelyzetek (contingency) kezelésére lennének alkalmasak. 
Igaz, a repülőgéphordozó-anyahajók nagy hatékonysággal tudnának működni, hiszen 
a felmérések szerint a világon nagyjából négymilliárd ember a tengerpartoktól szá-
mított  kb. 350 kilométer széles sávon belül lakik.24 (Meg kell azonban jegyezni, hogy 
Nagy-Britannia jelenleg, először az első világháború óta, nem rendelkezik hadra fogha-
tó repülőgéphordozó-anyahajóval.) Továbbá az utóbbi tíz évben, 2004–2013 között , az 
Egyesült Királyságnak a védelmi célokra fordított  költségvetése huszonhat százalékkal 
csökkent. Egyértelmű, hogy ilyen – aránylag csekély – létszámmal, még ha magasan 
képzett  és fejlett  technológiával ellátott  egységekről is beszélünk, az Egyesült Király-
ság nem lesz képes komoly partnere lenni az Egyesült Államoknak, ha nagyobb erő-
bevetést igénylő konfl iktus törne ki Afrikában, a Közel-Keleten vagy Ázsiában. Ez a 
tendencia beleillik abba, amit a volt amerikai védelmi miniszter, Robert Gates „Európa 
demilitarizálásaként” jellemzett  – ahol a közvélemény és a politikai osztály nagy része 
„averzióval viseltetik a katonai erővel és az azzal járó kockázatokkal szemben”.25 
Richard Haass még ennél is tovább megy: szerinte a brit döntés „azt a realitást tükrözi, 
hogy Nagy-Britannia és a többi európai nem lesz se képes, se hajlandó számott evő sze-
repet játszani ... a 21. századot meghatározó térségekben. Helyett e az európai politika 
valószínűen provinciálisabb lesz, és elsősorban a kontinens kormányzására és gazda-
ságpolitikájára fog koncentrálni.”26

A két angolszász ország kapcsolatát a következő években előreláthatóan egyrészt az 
Egyesült Államok globális pozíciói, másrészt az Egyesült Királyság európai helyzete 
és szerepe fogják alapvetően meghatározni. Washington globális befolyása vitathatat-
lanul gyengült az utóbbi években. Anélkül, hogy nagyobb részletességgel elemeznénk 
az okokat, ebben a folyamatban szerepet játszott  egyes potenciális riválisainak, min-
denekelőtt  Kínának a megerősödése. Ez az Egyesült Királyság szempontjából azért 
fontos, mert az amerikaiaknak a korábbiaknál nagyobb fi gyelmet kell szentelniük a 
Csendes-óceán térségére és a Távol-Keletre. A történelmi hasonlítások általában sán-
títanak, de ez esetben biztonságpolitikai szempontból bizonyos mértékben – mutatis 
mutandis – hasonló helyzet kezd kialakulni a nevezett  térségekben, mint közvetlenül 
a második világháború után Nyugat-Európában. Akkor a Szovjetunió jelentett e fenye-
getés miatt  vált az Egyesült Államok „meghívott ” európai hatalommá; napjainkban 
pedig – a gyors ütemű kínai fegyverkezés és az egyre agresszívabb szomszédságpoliti-
ka miatt  – a Kínával közvetlenül vagy közvetett en szomszédos országoknak van mind 
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nagyobb szükségük az amerikai biztonsági garanciákra. Ennek egyik jeleként az Egye-
sült Államok haditengerészetének kétóceános jelenléte kiegyenlítődött , és a US Navy 
egységeinek nagyjából fele már a Csendes- és az Indiai-óceánon állomásozik.

Obama elnök ausztráliai útja során bejelentett e, hogy csapaterősítést hajtanak végre 
az „ötödik kontinensen”. London viszont, noha még mindig aránylag jelentős expe-
díciós képességekkel rendelkezik, a Csendes-óceán térségében már nem jelent valódi 
partnert az amerikaiak számára. Az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság jelen-
legi viszonyáról sokat mond az a tény, hogy az amerikaiak a jelek szerint nem konzul-
táltak a britekkel a „pivot to Asia” meghirdetésekor, és valószínűleg igaza van David 
Cameronnak és Barack Obamának, amikor már csak „lényeges kapcsolatról” („essential 
relationship”) beszélnek, a „különleges kapcsolat” helyett .27 Sőt, ha a védelmi kiadások-
ra fordított  összegek tovább csökkennek Nagy-Britanniában, akkor a mindenkori brit 
kormány még kevésbé lesz képes érdemben közvetlenül hozzájárulni a távol-keleti és 
csendes-óceáni biztonsági struktúrához.28

Más kérdés a közvetett  hozzájárulás vagy az amerikai terhek egy részének átvál-
lalása az atlanti térségben, vagy még közelebbről: Európa szomszédságában. Annak 
ellenére, hogy a jelenlegi ukrajnai helyzet biztonsági szempontból némileg ismét fel-
értékelte Európát az Egyesült Államok számára, legalábbis középtávon arra lehet szá-
mítani, hogy az amerikai szerepvállalás nem fog jelentős mértékben nőni; sőt inkább a 
stagnálás várható a meglehetősen csekély mértékű, inkább jelképes közép-európai csa-
patnövelés ellenére a kontinensen. Ebben az összefüggésben lényeges lesz a NATO és 
az európai biztonsági és védelmi struktúrák (European Security and Defense Policy, ESDP, 
illetve utódja, a Common Foreign and Security Policy, CFSP) viszonya, továbbá – rajtuk 
keresztül – az amerikai és az európai biztonsági felfogások dinamikája.

Washington ezen a téren egy nehezen megoldható dilemmával néz szembe. Egyrészt 
az amerikaiak érdeke, hogy a liberális nemzetközi rend fenntartásában a szövetsége-
seik, mindenekelőtt  az európaiak, minél nagyobb szerepet vállaljanak. A tehermeg-
osztásról folytatott  vita az 1950-es években kezdődött , de a hidegháború alatt  sem az 
amerikaiak, sem európai szövetségeseik nem akarták ténylegesen kiélezni a helyzetet. 
A hidegháború után viszont az amerikaiaknak több terhet kellett  vállalniuk globáli-
san, az európaiak pedig egyre önállóbb biztonságpolitikai elképzeléseket kezdtek el 
hangoztatni. Az egyik vita éppen az egyes nemzetközi konfl iktusok megoldásában al-
kalmazandó erő szükségességéről szólt: az európaiak többsége, bár nem a britek, egyre 
kevésbé fogadták azt el. Ugyanakkor az európai vezető politikusok többsége felismerte, 
hogy az európai közösség kizárólagos „civil hatalomként” való továbbvitele gondokat 
okozhat, különösen a tágabb szomszédságban előforduló válságok miatt , amelyekben 
az Egyesült Államok csökkenő lelkesedéssel vett  részt, mert azokat a globális tehermeg-
osztás részeként elsősorban az európaiak kompetenciájába tartozó ügyeknek tartott a.

Washington számára a létrejövő európai biztonsági és védelmi együtt működéssel 
kapcsolatos dilemma másrészt abban rejlett  (és rejlik), hogy ha az gyenge, akkor nem 
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képes számott evő mértékben enyhíteni az amerikai globális kötelezett ségeken, ha pedig 
túlságosan erős, akkor akár kiválthatja a NATO-t is, és ezzel az Egyesült Államok meg-
szűnne intézményesen „európai” hatalom lenni, ami ugyancsak nem amerikai érdek.

London dilemmája pedig abban rejlik, hogy – az Egyesült Államokhoz és egy sor 
európai államhoz hasonlóan – nem kívánja, hogy az USA „távozzon” Európából,29 és 
bizonyos tekintetben az ESDP-t a NATO kiegészítőjének tekinti, s úgy véli, annak el-
sősorban az ún. alacsony intenzitású katonai akciókban és a civil missziókban kellene 
szerepet kapnia. Bizonyos szempontból ugyanakkor egy általa vezetett  ESDP nem len-
ne a brit érdekek ellen, mert ezen a területen ténylegesen vezető szerepet játszhat Euró-
pában. London nem csupán a közös kül- és védelempolitika fi zikai és anyagi megerősí-
tésében járhat élen az európai integráción belül. Az amerikai biztonsági garanciáknak 
való évtizedes „kiszolgáltatott ság” egyfajta „stratégiai felelőtlenség” mentalitást ered-
ményezett  egyes európai országokban és az európai lakosság egy jelentős részében, 
így azok az EU-hoz hasonló „posztmodern” képződménynek szeretnék látni az egész 
világot. Az Egyesült Királyság tevékenyen hozzá tudna járulni ennek a szemléletnek a 
megváltoztatásához, és több „felelősséget” (realizmust) olthatna az európai közgondol-
kodásba a nemzetközi viszonyok természetét illetően, ám a kérdés az, hogy a politikai 
akarat meglesz-e ehhez. Egyes magas rangú tisztek att ól tartanak Nagy-Britanniában, 
hogy egyrészt az egészségügyre és a külföldi segélyprogramokra fordított  pénzek bi-
zonyos részét a fegyveres erőktől fogják elvonni, másrészt pedig – ahogy Sir Nicholas 
Houghton tábornok, vezérkari főnök fogalmazott  – Nagy-Britannia a jelek szerint elve-
szíti „bátor ösztönét” vagy más szavakkal, „az agresszív kockázatkezelés kultúráját”.30

Az Obama-adminisztráció „Ázsia felé fordulásának” az egyik lehetséges stratégi-
ai következménye az, hogy az európaiaknak, s közülük is elsősorban az Egyesült 
Királyságnak és Franciaországnak, válaszolniuk kell erre a fordulatra (vagy félfordu-
latra). Még pontosabban: az a geostratégiai kérdés merülhet fel, hogy a Közel-Kelet és 
az Arab-öböl térségének a nagy valószínűséggel ismétlődő és az újonnan keletkező 
válságait ki kezelje. Washington az afganisztáni és iraki kivonulással, az egyiptomi 
hatalomváltás passzív szemlélésével, a líbiai és mali hadműveletektől való távolma-
radással, a szíriai „vörös vonalak” áthágásának eltűrésével azt az üzenetet közvetíti, 
hogy a jövőben rendkívül ritkán és csak az általa legkritikusabbnak tartott  esetekben 
avatkozik be. Ezzel a hagyományosan brit és francia érdekeltségűnek mondható terüle-
teken, a Közel-Kelett ől Észak-Afrikáig ismét Londonra és Párizsra hárulhat az érdekeik 
szerinti helyzet fenntartása. Némi túlzással azt lehetne mondani, hogy míg az 1960-as 
években a britek gyakorlatilag átadták az amerikaiaknak a Szueztől keletre lévő ér-
dekeltségeiket, addig elképzelhető, hogy most – különösen akkor, ha az amerikaiak 
és szövetségeseik a jövőben kevésbé szorulnak a közel-keleti fosszilis energiahordo-
zók importjára – Washington adja át csendben a Szueztől nyugatra fekvő területeken 
a kívánatos nemzetközi rend fenntartását az európai szövetségeseinek, gyakorlatilag a 
briteknek és a franciáknak.31
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A biztonságpolitikára vonatkozó szemléletet nem lehet egységesnek nevezni Európá-
ban – például: az Egyesült Királyság mellett  a közép- és kelet-európaiak is közelebb állnak 
az amerikai „keményebb” vagy „realistább” felfogáshoz, mint számos nyugat-európai ál-
lam –, és az európai politikai és gazdasági trendeket tekintve hosszabb távon nem lehet 
kizárni egy „puhább”, posztmodern biztonságpolitikai felfogás térnyerésének valószí-
nűségét sem. A britek ambivalens Európa-politikájuk miatt  már most sem tagjai minden 
„belső körnek” (lásd az eurózónát). Rövid távon tovább gyengíti a helyzetüket egyrészt a 
skót népszavazásból adódó bizonytalanság, másrészt a Konzervatív Párt 2015-ös esetleges 
választási győzelme után egy 2017-es népszavazás az EU-tagságról. Mindkett ő gyengít-
heti az amerikai–brit „speciális kapcsolatot”. Ahogyan azt Philip H. Gordon, az európai 
ügyekért felelős akkori államtitkár egyértelműen megfogalmazta: Washington számára 
az Egyesült Királyság egyik legnagyobb értékét annak európai uniós tagsága adja.

Amit amerikai szemszögből mondhatunk, az az, amit korábban is mond-
tunk, azaz, hogy fontos számunkra egy erős Európai Unió. ... Európa ál-
talában, és azon belül is az EU, rendkívül fontos partnere az Egyesült Ál-
lamoknak ... a globális ügyekben, és ezért nagyra értékelünk egy erős brit 
részvételt ebben az Európai Unióban. Nagy-Britannia olyan különleges 
partnere az Egyesült Államoknak, amely osztja az értékeinket, osztja az 
érdekeinket, amely jelentős erőforrásokkal rendelkezik... Az Európai Uni-
óban való részvétele lényeges és kritikus jelentőségű az Egyesült Államok 
számára...32

Ebben az összefüggésben érdemes egy pillantást vetni az Egyesült Királyság és Eu-
rópa viszonyára washingtoni szemmel. Az európai integrációban való brit tagságot 
számos ok miatt  szorgalmazta az Egyesült Államok a hidegháborús években; az egyik 
ezek közül az a stratégiai megfontolás volt, hogy a britek „tartsák szemmel”, és adott  
esetben fékezzék a kontinentális nagyhatalmak – Franciaország és Németország – egy 
eurázsiai tömb kialakítására irányuló esetleges törekvéseit. Charles de Gaulle-nak az 
Uráltól az Atlanti-óceánig húzódó Európára vonatkozó elképzelései gyanút keltett ek az 
amerikai stratégák körében, és a Willy Brandt által meghirdetett  Ostpolitik sem váltott  
ki osztatlan örömet az amerikai fővárosban; az utóbbiról azt gyanított ák, hogy aláássa 
a transzatlanti kapcsolatokat.

A hidegháború után elsősorban a németek szabadultak meg egy, a területükön 
vívandó nukleáris háború rémképétől, és immár kisebb szükségük volt az amerikai 
biztonsági védőernyőre, mint a korábbi évtizedekben. Gerhard Schröder kifejezett en 
Amerika-ellenes kampányt folytatott  az újraválasztása érdekében, és Párizzsal, vala-
mint Moszkvával egyfajta diplomáciai „tengelyt” alkotott  a Bush-adminisztráció ellen 
az iraki háború előestéjén. Ezt követően még az Angela Merkel vezett e német kormány 
is szembekerült az Egyesült Államokkal, amikor a 2008-as bukaresti NATO-csúcsta-
lálkozón Ukrajna és Grúzia partnerségi státusza ellen foglalt állást. (A britek viszont 
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támogatt ák az Egyesült Államokat ebben a kérdésben.) A német politikai és gazdasági 
elit egy részének oroszbarátságára külön kifejezés is született : a Russlandversteher vagy 
Putinversteher. Ebbe a „klubba” elsősorban a baloldalhoz (az SPD-hez és a Die Linkéhez) 
köthető politikusok számítanak (köztük két volt kancellár: Helmut Schmidt és Gerhard 
Schröder), valamint pártszimpátiától függetlenül olyan gazdasági csúcsvezetők, akik-
nek a vállalatai mélyebben érintett ek a német–orosz gazdasági kapcsolatokban. Kicsit 
tágabb összefüggésben: míg a Konrad Adenauer–Ludvig Erhard páros és az akkori né-
met politikai generáció tagjai arra törekedtek, hogy a Nyugat mellett  horgonyozzák le 
a Szövetségi Köztársaságot, az Ostpolitik és az újraegyesítés politikusai megértőbbek a 
Szovjetunióval, illetve Oroszországgal szemben.33

Biztonságpolitikai szempontból tehát az amerikaiak joggal gondolhatják azt, hogy 
az európai integrációs szervezetekben való brit részvétel erősíti a kontinentális nagy-
hatalmak, elsősorban Németország hajlandóságát arra, hogy terheket vegyenek le az 
Egyesült Államok válláról a világ különböző térségeiben adódó konfl iktusok kezelése 
vagy – például – stratégiai fontosságú kereskedelmi útvonalak nyitva tartása terén. Az 
amerikaiak azonban időnként a britek számára nyugtalanító kijelentéseket tesznek; így 
1989-ben sokan felkapták a fejüket Londonban, amikor George H. W. Bush „partner-
séget” ajánlott  a „vezetésben” az újraegyesülő Németországnak. Igaz, az elnök később 
azt állított a, hogy mindössze retorikai fordulatról volt szó, de nem lehet teljesen a vé-
letlen számlájára írni, hogy egy ilyen gondolat megjelent az amerikai elnök egyik nagy 
nyilvánosságot kapott  beszédében.34 A jelent, valamint a rövid és középtávú trendeket 
tekintve Németország sok esetben fontosabb partnere az Egyesült Államoknak, mint 
az Egyesült Királyság. Mindez azt is jelentheti London számára, hogy ha Nagy-Britan-
nia eltávolodik az Európai Uniótól (akár intézményesen, akár a számos opt-out révén), 
akkor az Egyesült Államok könnyebben tudja pótolni a brit befolyást Európában, mint 
a britek az emiatt  csökkenő befolyásukat Amerikában.35

Egy másik forgatókönyv viszont az lehet, hogy az Egyesült Királyság szorosabban 
betagolódik az európai integrációs rendszerbe – részben azért, hogy megőrizze, sőt 
növelje a befolyását ebben a térségben –, és akkor fennáll a lehetősége annak, hogy 
a brit biztonságpolitika is „felpuhulhat”. Ugyanakkor egy ezzel ellentétes folyamatot 
is kikényszeríthet az a tény, hogy az Egyesült Államok amellett , hogy egyre inkább a 
Csendes-óceán térségére és a Távol-Keletre koncentrál, egyre óvatosabb is lesz a nem-
zetközi szerepvállalásait illetően. Ennek már többször is jelét adta az utóbbi években: 
a Líbiával kapcsolatos „hátulról vezetés” és a Washington által választott  „vörös vonal” 
szíriai fi gyelmen kívül hagyása kézenfekvő példák. Jóllehet nem beszélhetünk Irak- 
vagy Afganisztán-„szindrómáról” olyan értelemben, ahogyan azt az 1970-es években 
Vietnammal kapcsolatban tett ük, az amerikai közvélemény több mint a fele azt szeret-
né, ha az Egyesült Államok a saját ügyeire koncentrálna, és a többi ország „boldoguljon 
úgy, ahogy tud”.36
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A fentiek azt a dilemmát vetik fel az Egyesült Királyság számára, hogy egy „eu-
rópai” opció esetén London nem nagyon várhatja, hogy az Európai Unió egyeztetett  
válaszokat adjon a felmerülő globális kihívásokra, hiszen a tagállamok között  nyílt és 
látens érdekellentétek feszülnek, így az EU kül- és biztonságpolitikájába való betago-
zódással Nagy-Britannia globális szerepe csökkenhet. Ha ellenben a britek az utóbbi 
megtartása érdekében kilépnek az európai keretekből, akkor az európai pouvoir-juk lát-
ja annak kárát. A dilemma feloldásához az EU-nak és az Egyesült Királyságnak is meg 
kellene találnia a megfelelő „súlycsoportját”: jelenleg ugyanis az Európai Unió kül- és 
biztonságpolitikai szempontból alacsonyabb súlycsoportban van, mint amelyikben 
lennie kellene (punching below its weight), miközben az Egyesült Királyság – legalábbis a 
törekvései szerint – a tényleges és fenntartható képességei fölött i súlycsoportban akar 
szerepelni (punching above its weight).37

A britek nagyhatalmi státuszának egyik lényeges eleme a független nukleáris elret-
tentő vagy ütőerő. A független brit (és francia) nukleáris képesség ambivalens érzéseket 
válthat ki Washingtonban. Történelmi távlatból szemlélve a kérdést: az amerikaiaknak 
a szovjetekkel a nukleáris erők korlátozásáról, csökkentéséről, majd egyes kategóriák 
felszámolásáról folytatott  tárgyalásai során bizonyos komplikációkat okoztak a brit és 
a francia nukleáris képességek, mert Moszkva azokra hivatkozva többször is megne-
hezített e az amerikai tárgyalók dolgát. A nukleáris képességek terén, általánosságban 
szólva, jelenleg ugyanaz a helyzet, mint a hagyományos képességeknél: az Egyesült 
Államoknak gyakorlatilag nincs szüksége a brit (és a francia) nukleáris erőkre. 
A védelmi kiadások egy jelentős részét mindkét európai országban a nukleáris képes-
ségek fenntartása emészti fel; ahogy Paul Cornish céloz rá a 2010. októberben nyilvá-
nosságra hozott  brit védelmi fehér könyvről írt tanulmányában, a „drága »heavy metal« 
fegyverrendszerek, gyakran a hidegháború örökségeként, kevés relevanciával bírnak 
a 21. századi nemzetközi biztonságra, és torzító hatásuk lehet a funkció/költség érték-
arány tekintetében”.38

A biztonságpolitikával és azon belül a nukleáris képességekkel foglalkozó brit 
szakértők egyik doyenje, Michael Cox pedig egy 2013. június 13-án tartott  parlamenti 
meghallgatáson felvetett e azt az elképzelést, hogy ha az Egyesült Királyság feladná a 
nukleáris képességeit, könnyebb lenne az Egyesült Államoknak más „nukleáris” ha-
talmakat is rábeszélnie arra, hogy kövessék a britek példáját.39 Cox elképzelése végső 
soron az amerikai hegemóniát erősítené a világban; továbbá az általa néven nevezett  
két ország, India és Pakisztán esetében nehezen képzelhető el a nukleáris elrett entés-
ről/ütőerőről való önkéntes lemondás. Pakisztán biztonságpolitikai helyzete ebben az 
esetben meggyengülne India sokszorta nagyobb népessége és hagyományos ereje kö-
vetkeztében, míg India a legnagyobb regionális riválisával, Kínával szemben kerülne 
hátrányosabb helyzetbe. Ráadásul Cox a szigorú katonai szempontokon túl a politikai 
dimenziókat sem vett e fi gyelembe: az Egyesült Királyság (és Franciaország) nagyhatal-
mi státuszának egyik pillére pontosan a „nukleáris klubba” való tartozás, olyan más – a 
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két ország korábbi globális pozíciójából és súlyából származó – státuszszimbólumokkal 
együtt , mint például az ENSZ Biztonsági Tanácsának állandó, vétójoggal rendelkező 
tagsága. A brit nukleáris elrett entő erőt azonban elsősorban nem egy önkéntes, hanem 
egy kényszerű lemondás fenyegeti; ha ugyanis a 2014. szeptemberi népszavazáson a 
skótok többsége igent mond a függetlenségre, akkor a brit nukleáris fegyvereket hor-
dozó tengeralatt járóknak el kell hagyniuk a faslane-i bázist. Az esetleges átköltöztetés 
csillagászati összegeket emésztene fel, nem is szólva az időtényezőről.40 Az amerikai–
brit „különleges kapcsolatban” egy nukleáris fegyverekkel nem rendelkező Egyesült 
Királyság katonai szempontból még a korábban említett eknél is jobban leértékelődne 
az Egyesült Államok számára, hiszen a brit nukleáris elrett entő erő jelenti – a hírszerzés 
terén meglévő stratégiai együtt működésen, a brit erők professzionalizmusán és a brit 
hagyományos erők még mindig elismert képességein kívül – a két ország biztonságpo-
litikai együtt működésének gerincét.41

Politikai síkon a következő évek kulcskérdése Nagy-Britannia és az Európai Unió 
jövője tekintetében is az uniós tagságról szóló esetleges brit népszavazás. A „brixit” 
sok szempontból teljesen új helyzetet teremtene kül- és biztonságpolitikai téren. Az 
egyik legvalószínűbb lehetséges következménye a német–francia föderális elképzelé-
sek megerősödése lenne. Egy ilyen forgatókönyv megvalósulásának feltehetőleg több 
vesztese, mint nyertese lenne. Az Egyesült Királyság kiszorulna az európai dön-
téshozatali mechanizmusból, miközben a Brüsszelben hozott döntések jelentős 
része közvetlenül vagy közvetve érintené a biztonsági, politikai, gazdasági, pénzügyi 
és társadalmi helyzetét. Némileg leegyszerűsítve: „róla döntenének, nélküle”. Miután 
a transzatlanti kapcsolatok raison d’être-éje nagy részben, sőt döntően az Egyesült Ki-
rályság európai uniós tagságából adódik, London nem csupán Brüsszelben, hanem Wa-
shingtonban is elveszítené a befolyásának egy részét. Az Egyesült Királyság esetleges 
távozásával az EU-ban komoly ellensúly nélkül maradnának a radikális föderalisták, 
és az általuk később minden valószínűség szerint áterőltetett  központosítás nem biz-
tos, hogy (vagy így is fogalmazhatnánk: biztos, hogy nem) szolgálná minden tagország 
érdekét. Egy Nagy-Britannia nélküli Európai Unió a jelenleginél zártabb közösséget 
alkotna, annak előnyeivel és hátrányaival egyetemben. Továbbá, az Egyesült Király-
ság részben annak köszönhetően tud a tényleges súlyánál magasabb „súlycsoportban” 
játszani, mert a kapcsolati rendszere szinte példa nélkülien széles a világban, és ennek 
a hálózatnak az egyik legfontosabb láncszemét a multilaterális intézmények és szer-
vezetek jelentik. Az Európai Unió részbeni „elvesztése” ebben a tekintetben is súlyos 
károkat okozna Londonnak.

Sőt, hosszabb távon még akár drámai geopolitikai átrendeződést is elindíthat az 
Egyesült Királyság kiválása. A Nagy-Britannia nemzetközi súlya nélküli Európai Unió 
a jelenleginél hátrányosabb helyzetbe kerülne a többi erőközpontt al szemben az erő-
forrásokért és piacokért folytatott  versengésben, nem is szólva arról, hogy a szomszéd-
ságában jelentkező konfliktusokat és válságokat sokkal nehezebben tudná kezelni. 
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A fentiekben már szó esett  a hidegháború után Oroszország iránt egyre megértőbbnek 
mutatkozó német (és francia) álláspontról is; egy Moszkvával szemben szkeptikusabb 
London távolléte közelebb hozhatja az angolszász hatalmak nélküli, de gaulle-i és a 
gorbacsovi „Európa-ház” megvalósulását. Korábban éppen Nagy-Britannia volt az az 
európai ország, amely a leghatározott abban utasított a el Dmitrij Medvegyevnek a még 
orosz elnökként egy „új európai védelmi struktúrára” tett  javaslatát – amely Európára 
nézve gyakorlatilag az amerikaiak kiszorítását és az oroszok belépését jelentett e volna. 
A britek és az amerikaiak még egy ennél geopolitikailag és geostratégiailag „ártatla-
nabb” kezdeményezést is elfojtott ak, amikor 2003. februárban a „csokoládé csúcsta-
lálkozón” részt vevő Franciaország, Németország, Belgium és Luxemburg egy állan-
dó hadműveleti parancsnokságot akart létrehozni a NATO keretein kívül.42 A britek 
az amerikaiakkal együtt  vehemensen elleneznek mindenféle duplikációt (Madeleine 
Albright volt amerikai külügyminiszter híressé vált „három D”-jének – „decoupling, 
duplication, discrimination” – egyikét).

Nagy-Britannia ugyanígy megkérdőjelezi a lisszaboni szerződés által lehetővé tett  ún. 
állandó strukturált együtt működést (Permanent Structured Cooperation, PESCO) is, azaz 
azt a védelmi téren való közös fellépést szolgáló mechanizmust, amely lehetővé teszi a 
tagállamoknak, hogy a képességeik átalakítása során elmélyítsék az európai védelmi 
struktúrákon belüli együtt működésüket. Az európai biztonsági és védelmi politikának a 
legnagyobb gyengesége azonban nem is a képességek esetleges megkett őzése vagy olyan 
parancsnoki struktúra kialakítása, amely párhuzamos vagy átfedéseket mutat a NATO-
éval. Az Európai Unió tagállamainak valójában nincs egységes fenyegetett ségpercepciójuk, 
és ebből következően az Európára leselkedő biztonsági kihívások kezelésére vonatkozó 
egységes álláspontjuk sem. A szervezet emiatt  többnyire a „legkisebb közös nevező” men-
tén cselekszik, és inkább reagál az eseményekre, semmint proaktívan cselekedne. Nagy-
Britannia a maga történelmi tapasztalataival, globális beágyazott ságával és szemléletével 
vezető szerepre lenne predesztinálva egy ezen a téren egységesebb és erősebb Európa 
kialakításában; ennek hiányában az Európai Unió a következő évtizedekben jelentős „ver-
senyhátrányba” kerülhet a többi erőközpontt al szemben.

Résumé

British Foreign and Security Policy Dilemmas at the Beginning of the 21st Century

The United Kingdom has had to reposition itself in the world at least three times since 
the conclusion of World War II. It lost an empire and found it rather diffi  cult to fi nd 
a role (paraphrasing Dean G. Acheson) after 1945. Winston Churchill tried to fi nd 
an answer to the problem with his idea of the three circles of British foreign policy. 
However, the retreat from the world continued as more and more former colonies gained 
independence on one hand, while, on the other one, Great Britain was experiencing 
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diffi  cult times at home. The two ultimately forced London to give up its positions east 
of the Suez in the 1960s. In parallel with the decline of British infl uence in Africa and 
Asia, the UK gained power in Europe when it joined the European Community on 
1 January 1973. The “special relationship” with the US lost much of its strength in 
the 1960s but it was rejuvenated to some extent in the 1980s with the close personal 
relationship and shared ideology between Margaret Thatcher and Ronald Reagan. 
Though it is open to debate as to what extent the links between the US and the UK was 
“special”, it is beyond any doubt that London was Washington’s most important and 
loyal ally in Europe during the Cold War. However, this privileged position of Britain’s 
was shatt ered to some extent with the disappearance of the Soviet Union: the primacy 
of security considerations were replaced by primarily economic ones, and the reunited 
Germany seems to become the single most important partner for the Americans, partly 
because of its leading role in the EU. The security cooperation between the US and the 
Europeans in general was further weakened by the current US Administration’s ‘pivot 
to Asia’ – despite the fact that it would be misleading to interpret it as an “either – or” 
choice between the Atlantic and the Pacifi c regions. The key dilemma to London is that 
a strong US–UK link is dependent on the fact whether Great Britain can play an active 
role in Europe, while a British ’pivot to Europe’ might force London in a number of 
cases to take a stand against Washington from diff erent threat perceptions in Europe 
in general and the US to the debates within the framework of the TTIP. Having said 
that, the UK is still “punching above its weight” in international life because of its 
prominent positions in international institutions (the UN, NATO, the IMF, etc.), and its 
still strong “soft power”. It may as well take a lead in European security matt ers within 
a stronger ESDP – provided the British governments were able to sustain the relatively 
high defence spending level at home. Finally, the worst scenario for the UK would be 
Scotland’s leaving the union and then Great Britain’s exit from the EU; it is very likely 
that London’s infl uence in the world in general, and in Europe and in the “special 
relationship” in particular would get into a free fall. The fatal weakening of the UK as 
an important actor in international life is bound to trigger major geopolitical shifts with 
the ultimate losers being Europe and, by extension, the Atlantic Community.
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